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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, na 

základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím dne 20.04.2022, požadované informace v plném rozsahu sděluje. 

Otázka č. 1: Kolik bylo zjištěno přestupků radarem v obci Všechlapy v roce 2021: 

Odpověď: Městskou policií Nymburk bylo v roce 2021 oznámeno 9 654 přestupků překročení maximální 

povolené rychlosti v obci Všechlapy, které byly zadokumentovány „Úsekovým rychloměrem“. 

Otázka č. 2: Jaká byla průměrná výše pokut? 

Odpověď: Průměrná výše uložené pokuty v roce 2021 činí 1.541 Kč. 

Otázka č. 3: Kdo financuje provoz a servis zmíněného radaru? 

Odpověď: Provoz financuje obec Všechlapy a servis financuje město Nymburk. 

Otázka č. 4: Dostává obec Všechlapy nějakou poměrnou část z vybraných peněz za pokuty? 

Odpověď: Obec Všechlapy z peněz „vybraných“ za pokuty nedostává žádnou poměrnou část. 

Povinný subjekt k Vaší žádosti o informace současně uvádí, že tato nesplňuje náležitosti stanovené 

v § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informací, neboť neobsahuje jméno, příjmení a datum 

narození žadatele. Vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebrání vyřízení žádosti, jsou požadované 

informace poskytnuty. Z důvodu neznámé identity žadatele však povinný subjekt nemůže při poskytnutí 

informací využít služeb České pošty, s. p., a proto informace poskytuje pouze elektronicky na e-mailovou 

adresu, ze které žádost obdržel. 
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